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Spadbladet 3, 2015 
Arkeologisektionen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 

Spännande fornborgsseminarium i oktober 
 

Lördagen den 3 oktober är det dags för seminariet om fornborgar, om bosättningar på höjder 

och liknande. Se programmet på nästa sida. 

 

Vi har engagerat flera intressanta föredragshållare som kommer berätta om och beskriva 

fornborgar ur olika aspekter.  

 

Antalet platser är begränsat – anmäl dig snarast! 

Och senast den 1 september! 
 

Genom att sätta in anmälningsavgiften på vårt plusgirokonto, blir du inbokad på seminariet. 

Notera att medlemmar har en lägre anmälningsavgift. 

 

Skicka också ett e-postmeddelande till mig, jan@gamlebo.se, och meddela om du även 

planerar att delta i söndagens utflykt. Meddela då mobiltelefonnummer som vi kan nå dig på. 

Om du tvekar lite om du ska anmäla dig till seminariet, kan det vara bra att kontrollera med 

mig om det finns platser kvar innan du betalar. Du får besked via e-post. 

 

Ett Spad-e-blad planerar jag att skickat ut när seminariet börjar bli fulltecknat eller när 

anmälningstiden håller på att gå ut som en påminnelse inklusive information om hur många 

platser det är kvar. 
 

 

Missa inte årets arkeologidag 
 

Söndagen den 30 augusti är det dags för årets arkeologidag. 

Läs om aktiviteterna i Uppland här: http://www.raa.se/aktuellt/vara-

evenemang/arkeologidagen/till-arrangemangen/Uppland/ 

Och om aktiviteterna i Sörmland här: http://www.raa.se/aktuellt/vara-

evenemang/arkeologidagen/till-arrangemangen/sodermanland/   
 

 
Du blir medlem i arkeologisektionen genom att sätta in 100 kronor på Stockholms läns 
hembygdsförbunds arkeologisektions plusgiro 497 36 80-4. Glöm inte att anmäla namn och 
adress. Sektionens hemsida: http://www.hembygd.se/arkeologisektion  
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FORNBORGAR, 

HÖJDBOSÄTTNINGAR 

aktuell forskning 

 
  

2015-08-12 Sid 2 Sammanställt av Jan Owe, redaktör 

 

                                                                         

Seminarium 3-4 oktober 2015 
 

Seminariet arrangeras av Arkeologisektionen vid Stockholm läns hembygdsförbund i samarbete med Stockholms 

läns museum  

 
 

Plats: Stockholms läns museum, Markusplatsen 17, Sickla Centrum, Nacka  
Kommunikation: buss 71, 401, 403-414, 420, 422 från Slussen eller Saltsjöbanan till Sickla.  

 

Moderator: Ola Kyhlberg, prof. emeritus, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 

Universitet.  

 

Program 
 

3 oktober 
10.00  Gunilla Hammarsjö, Arkeologisektionen, Stockholms läns hembygdsförbund 

och Ola Kyhlberg, moderator hälsar välkomna 

10.10  Anders Bornfalk Back: Fornborgar och intellektuell import – med 

utgångspunkt från Herrgårdsklint 

11.00  Elin Engström: Fornborgsforskning i arkivet – om Eketorps forskningshistoria 

och arkeologiska tankekollektiv 

 

11.50  Lunch på egen hand  

 

13.00  Åsa Alering: Gripeberg – en fornborg i Smålands inland 

13.50  John Hamilton: Gårdslämningar till fornborgar i Uppsalatrakten – Skeke i 

Rasbo och Rörby i Bälinge socken 
14.45  Frukt och fruktdryck 

15.15  Michael Olausson: Varför flytta upp på höjder – Runsa borg och 

folkvandringstidens höjdbosättningar 
16.00  Paneldiskussion 

16.30  Avslutning 

 

4 oktober 
10.00 – ca 15.15  Exkursion till några fornborgar i Uppland under ledning av Michael Olausson. 

Buss avgår från Klarabergsviadukten kl 10.00.  

Bra skor krävs för vandring upp till fornborgarna. Kom ihåg matsäcken.  

 

 

Anmälan & betalning Anmälan till Jan Owe, jan@gamlebo.se, 08-38 71 39 el. 0730-894 884, 

sätt in 200 kr för medlemmar och 250 kr för icke medlemmar på Plusgiro 497 36 80-4 

(Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion), senast den 1 september 2015. 
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